
1 

Tahák pro účetní a ekonomy k 1.7.2019 

 

  

Před použitím taháku zavzpomínejte na svá školení léta. Tahák je užitečný jen v případě, kdy víte, jak 

uvedené hodnoty použít. Cílem našeho taháku není podat vyčerpávající informace, berte jej pouze 

jako připomenutí nejdůležitějších údajů. Komplexní informace k dané problematice hledejte prosím 

vždy v zákoně nebo jiných oficiálních zdrojích. Vypracováno na základě legislativy účinné k 1.7.2019. 

 

Doba odpisování majetku  

Hmotný majetek (§30 ZDP) 

odpisová 
skupina 

minimální doba  
odpisování (roky) 

1 3 

2 5 

3 10 

4 20 

5 30 

6 50 
 

Nehmotný majetek (§32a ZDP) 

druh majetku 
 

způsob a doba odpisování  
 

majetek s dobou užívání  
na dobu určitou 

rovnoměrně, 
po dobu sjednanou smlouvou 

audiovizuální  
díla 

rovnoměrně, 
nejméně 18 měsíců 

software, nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje 

rovnoměrně, 
nejméně 36 měsíců 

ostatní  
majetek 

rovnoměrně, 
nejméně 72 měsíců 

 

 

Výdaje uplatněné procentem z příjmů – nutno respektovat maximální částky uvedené v §7 a §9 ZDP  

procento z 
příjmů 

maximum 
(Kč) druh příjmů 

80% 1 600 000 Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnostenské 
podnikání 

60% 1 200 000 Ostatní živnostenské podnikání 

30% 600 000 Nájem majetku zařazeného v obchodním majetku, nájem dle §9 odst. 1 
ZDP 

40% 800 000 Jiné příjmy ze samostatné činnosti vyjma podílu na zisku společníka v.o.s., 
komplementáře k.s., příjmu autora dle §7 odst. 6 ZDP 

 

Zálohy na daň z příjmů dle §38a odst. 3 a 4 ZDP pro poplatníky bez příjmů ze závislé činnosti 

poslední známá daňová povinnost v Kč (dále PD) výše zálohy jako % PD četnost zálohy za rok 

více než 30 000, ale maximálně 150 000 40% 2x 

více než 150 000 25% 4x 
 

Vybrané, často používané sazby daně z příjmů (§16, §16a, §21 ZDP) 

 sazba 

Daň z příjmů fyzických osob dle §16 ZDP 15% 

Solidární zvýšení daně pro fyzické osoby dle §16a ZDP 7% 

Daň z příjmů právnických osob dle §21 odst.1 ZDP  19% 
 

Slevy na daních z příjmů na zaměstnance v Kč (§35 ZDP)  

  za zdaňovací období 

na zaměstnance se zdravotním postižením 18 000 

na zaměstnance s těžším zdravotním postižením 60 000 
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Vybrané slevy na dani a daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob v Kč  

(§35ba, §35bb, §35c ZDP)  

  za měsíc za zdaňovací období 

základní 2 070 24 840 

na studenta 335 4 020 

na manžela/manželku - 24 840 

na invaliditu - I. , II. stupeň   210 2 520 

na invaliditu - III. stupeň   420 5 040 

na invaliditu - ZTP/P 1 345 16 140 

daňové zvýhodnění 1. dítě 1 267 15 204 

daňové zvýhodnění 2. dítě 1 617 19 404 

daňové zvýhodnění 3. a další dítě 2 017 24 204 

sleva za umístění dítěte - prokázaná výše, na každé dítě max.13 350 
 

Sazby povinných odvodů (%) 

 
nemocenské 

pojištění 
důchodové 

pojištění 
státní politika 

zaměstnanosti 
zdravotní 
pojištění 

Zaměstnavatel celkem 24,80 9,00 

Zaměstnanec celkem 6,50 4,50 

OSVČ 0 celkem 29,20 13,50 

Osoba bez zdanitelných příjmů 0 0 0 13,50 
 

Mzdy – užitečné ukazatele 

 pro rok 2019 pro rok 2018 

Minimální mzda (Kč) 13 350 12 200 

Průměrná mzda (Kč) - pro výpočet některých níže uvedených ukazatelů 32 699 29 979 
 

Zdravotní pojišťovny - užitečné ukazatele 

 pro rok 2019 pro rok 2018 

Minimální měsíční vyměřovací základ (Kč) 16 349,50 14 989,50 

Minimální měsíční záloha (Kč) 2 208,00 2 024,00 

 

OSSZ  - užitečné ukazatele 

 pro rok 2019 pro rok 2018 

Rozhodný příjem pro účast na nemocenské pojištění (Kč) 3 000 2 500 

Maximální roční vyměřovací základ (Kč) 1 569 552 1 438 992 

      

Hlavní činnost     

Minimální měsíční vyměřovací základ (Kč) 8 175 7 495 

Minimální měsíční záloha (Kč) 2 388 2 189 

      

Vedlejší činnost     

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění (Kč) 78 476 71 950 

Minimální měsíční vyměřovací základ (Kč) 3 270 2 998 

Minimální měsíční záloha (Kč) 955 876 



3 

Cestovní náhrady  

 2019 2018 

 Vyhláška č. 333/2018 Sb. Vyhláška č. 463/2017 Sb. 

 Kč Kč 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy   

jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 1,10 

osobní silniční motorová vozidla 4,10 4,00 

   

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty    

benzin automobilový 95 oktanů 33,10 30,50 

benzin automobilový 98 oktanů 37,10 32,80 

motorová nafta 33,60 29,80 

 

Tuzemské stravné pro státní a příspěvkovou sféru při trvání pracovní cesty 

5 - 12 hodin 82-97 78 - 93 

déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 124-150 119 - 143 

déle než 18 hodin 195-233 186 - 223 
 

Snížení tuzemského stravného zaměstnanců ve státní a příspěvkové sféře při bezplatně poskytnutém 

jídle (§176 ZP) 

doba trvání pracovní cesty 1 bezplatné jídlo 2 bezplatná jídla 3 bezplatná jídla 

5 - 12 hodin 70% stravné nepřísluší stravné nepřísluší 

déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 35% 70% stravné nepřísluší 

déle než 18 hodin 25% 50% 75% 
 

Zahraniční stravné pro státní a příspěvkovou sféru (§170 a §179 ZP)* 

doba trvání zahraniční pracovní cesty v kalendářním dni sazba** 

1 - 12 hodin (nevniklo-li za cestu na území ČR právo na stravné) 1/3 základní sazby 

5 - 12 hodin (vniklo-li za cestu na území ČR právo na stravné) 1/3 základní sazby 

déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 2/3 základní sazby 

déle než 18 hodin základní sazba 
* znění §170 ZP ve věci zahraničního stravného lze vyložit dvěma různými způsoby, výše uvedený přehled 

vychází z výkladu prezentovaného MPSV 

** základní sazby platné pro rok 2019 najdete podle jednotlivých zemí ve vyhlášce č. 254/2018 Sb. 

Snížení zahraničního stravného zaměstnanců ve státní a příspěvkové sféře při bezplatně poskytnutém 

jídle (§179 ZP) 

  
1 bezplatné 

jídlo 
2 bezplatná  

jídla 
3 bezplatná 

 jídla 

zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby 70% 
zahraniční stravné 

nepřísluší 
zahraniční stravné 

nepřísluší 

zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby 35% 70% 
zahraniční stravné 

nepřísluší 

 
zahraniční stravné ve výši základní sazby 25% 50% 75% 

 

Kapesné zaměstnanců ve státní a příspěvkové sféře při zahraniční pracovní cestě (§180 ZP) 

možnost poskytnout kapesné 

max. do výše 40% zahraničního stravného před jeho snížením o bezplatně poskytnuté jídlo 
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Vybrané zaměstnanecké benefity 

benefit omezení při osvobození od daně z příjmů 

příspěvek zaměstnavatele na 
pojištění dle §6, odst. 9 p) ZDP 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, penzijní pojištění 
a tzv. životní pojištění v celkové výši max. 50 000 Kč ročně 

bezúročné půjčky zaměstnancům 
dle §6, odst. 9 v) ZDP 

majetkový prospěch zaměstnance při bezúročné zápůjčce 
poskytnuté zaměstnavatelem do celkové výše jistin 300 000 Kč 

příspěvek na rekreaci/zájezd dle 
§6, odst. 9 d) ZDP 
 
 
 

nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci nebo 
jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, 
ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo na vrub "nedaňových" 
výdajů/nákladů na rekreaci/zájezd v úhrnu nejvýše 20 000 Kč za 
zdaňovací období 

 

Sazby DPH (§47 - §49 ZDPH) 

sazba   

21% základní sazba 

15% první snížená sazba  

10% druhá snížená sazba 
 

Rychlá orientace v zákoně o DPH - vybrané problémy 

§7 - §12 místo plnění 

§20a - §25 uskutečnění plnění 

§26 - §35a daňové doklady - vystavování, náležitosti, uchovávání atd. 

§36 - §46 základ daně, výpočet daně, opravy, opravné daňové doklady 

§47 - §49 sazby daně 

§51 - §62 osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 

§63 - §71g osvobození od daně s nárokem na odpočet daně 

§72 - §79d odpočet - nárok v plné, poměrné, krácené výši, oprava, vyrovnání, úprava odpočtu atd. 

§92a - §92i režim přenesené daňové povinnosti 

§93 - §113 správa daně vč. podávání kontrolního hlášení 
 

Roční sazby silniční daně u osobních automobilů (s výjimkou aut na el. pohon, §6 ZDS) 

zdvihový objem motoru sazba daně (Kč) zdvihový objem motoru sazba daně (Kč) 

do 800 cm3 1 200 Kč  nad 1.500 cm3 do 2.000 cm3 3 000 Kč  

nad 800 cm3 do 1.250 cm3 1 800 Kč  nad 2.000 cm3 do 3.000 cm3 3 600 Kč  

nad 1.250 cm3 do 1.500 cm3 2 400 Kč  nad 3.000 cm3 4 200 Kč  
 

Snížení roční sazby daně u osobních automobilů (s výjimkou aut na el. pohon, §6 ZDS) 

snížení  období 

48% po dobu prvních 36 kalendářních měsíců od data první registrace 

40% po dobu druhých 36 kalendářních měsíců od data první registrace 

25% po dobu třetích 36 kalendářních měsíců od data první registrace 
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